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O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U  
z dnia 24 lutego 2015 r. 

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w obrębie GRABANÓW gmina Biała Podlaska.  
Dane dotyczące nieruchomości. 
1. Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona 
pod mieszkalnictwo jednorodzinne. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie 
ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 
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2. Warunki przetargu. 

 Warunkiem przystąpienia do drugiego przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości podanej w tabeli stanowiącej 10 % ceny 
wywoławczej do kasy Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, pokój nr 37 lub na rachunek Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej w Kredyt Bank S.A.O/Biała Podlaska Nr 56 1500 1331 1213 3001 4241 0000 do dnia 23 marca 2015 r. podając 
numer ewidencyjny nieruchomości, której wadium dotyczy. 

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. 
 Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. 
 Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 1000  w  budynku Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, 
      ul. Brzeska 41, I piętro ,pokój nr 121. 
 Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w sposób, w jaki ogłoszono przetarg. 
 Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Katastru i 

Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, pokój nr 432 lub pod nr tel. /83/ 351 13 81. 


